 28صفر،رحلتپیامربمهربانیـحرضتمح ّمدمصطفی(ص)
و شهادت کریم اهل بیت ـ حرضت امام حسن مجتبی (ع)
و 30صفر شهادت امام الرئوف ـ حرضت علی بن موسی الرضا (ع) را تسلیت عرض می منائیم.
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خربنامهداخلی
شورای اسالمی شهر
و شهرداری شهرضا
سال اول
شامرهپنجم
آذر ماه 1393

شهردارشهرضاازمدیرانبرجستهاستاناصفهانمحسوبمیشود
در این شماره می خوانید :

جلسه مشترک شورای اسالمی شهر
با ادارات شهرستان
2
دکتر حیدر پور:

توانمندیهایمدیریتیشهردارشهرضا
گره گشای پروژه فاضالب شهری است 3
آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری
سازمان اتوبوسرانی
کنگره بزرگداشت 27شهید
دانشجوی شهرستان برگزار شد

5
6

فرماندارشهرستانشهرضا:

شهردار شهرضا از مدیران برجسته
استان اصفهان محسوب می شود

حماسه 9دی یادگار بصیرت ملی و مذهبی ملتی است که
حفظ ارزش های اسالم و انقالب را بر خود واجب می داند.
این روز بزرگ را گرامی می داریم.

فرماندار شهرستان شهرضا گفت :شهردار شهرضا به لحاظ برخورداری
از تجربیات ارزنده و بهره من��دی از علم مدیریت ،جزو ش��خصیت های
برجسته استان اصفهان محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس  ،سیدرضا عقدایی با بیان این مطلب در نشست
شورای اسالمی شهر شهرضا اظهار کرد :شوراهای اسالمی شهر و روستا به
لحاظ برخورداری از جایگاه برجسته در راستای توسعه و تعالی کشور باید
همواره در جهت خدمتگزاری شایسته به مردم تالش کنند..
وی افزود :اتخاذ تصمیمهای علمی و مبتنی بر تفکر جمعی جزو مهمترین
شاخصهای یک ش��ورای موفق و کارآمد محسوب میش��ود که انتظار
میرود همواره شاهد توجه متولیان امر به این اصل مهم باشیم..
فرماندار شهرضا با اش��اره به افزوده شدن کمیس��یون بهداشت و درمان
در ساختار شوراهای اس�لامی شهر وتشکیل این کمیس��یون در شورای
اسالمی شهر شهرضا افزود :به لحاظ اینکه دو نفر از اعضای این شورا از
توانمندیهای الزم در حوزه بهداشت و درمان برخوردار هستند باید نسبت
به بهرهگیری مطلوب از این فرصت طالیی اهتمام داشته باشیم.
وی اضافه کرد :در حوزه فرهنگی نیز به لحاظ نیازمندیهای مختلف شهر
باید نسبت به بهرهگیری از ظرفیت اعضای شورای اسالمی شهر و سایر
نخبگان و متخصصان مجرب اقدام کنیم..
عقدایی با اشاره به اینکه حراست و پاسداری از هویت اصیل شهرضا باید
در دستور کار شورای اسالمی شهر باشد ،متذکر شد :نام ارجمند شهرضا از
گذشتههای دور در تاریخ این مرز و بوم مایه افتخار و سربلندی بوده است
و اعضای شورای اسالمی شهر باید این اصل مهم را مد نظر داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حضور دو نفر از بانوان نخبه شهرستان در قالب شورای
اسالمی ش��هر ش��هرضا از مصادیق پویایی حاکم بر این مجموعه است،
ادامه داد :بازسازی ،نوسازی و افزایش امکانات سختافزاری و نرمافزاری
مجموعه فرهنگی ،تفریحی باغ بانوان به عنوان . . .
ادامه در صفحه سوم
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خربنامه داخلی شورای اسالمی شهر و شهرداری شهرضا

شامره پنجم ،آذر ماه 1393

شورا
اهم مصوبات شورای اسالمی شهر شهرضا ( از  26آبان ماه تا  20آذر ماه سال جاری )
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با آقایان فخار
و خانم شفی در خصوص ملک ایشان واقع در طرح احداث خیابان برج عسگر
مطرح و به تصویب رسید.
* در راس��تای تحقق مفاد بندهای  7-5-2مندرج در م��اده  71قانون
وظایف و تشکیالت ش��ورای اسالمی شهر و مش��ارکت و حضور آگاهانه
و معنادار ش��هروندان محترم در عرصه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،رفاهی و دیدن همه فرصت ها و سرمایه های محلی به ویژه قشر
جوان ،طرح مدیریت محله طبق دستور العمل ساماندهی مشارکت های
اجتماعی و تشکیل ستاد راهبردی آن در محل معاونت فرهنگی شهرداری
مطرح و به تصویب رسید .
نامه شهرداری مبنی بر الیحه تقسیط عوارض سال  1393به شرح زیر
مطرح و به تصویب رسید:
 )1عوارض تا سقف  50/000/000ریال حداکثر پانزده قسط
 )2عوارض از  50/000/000ریال تا  100/000/000ریال حداکثر شانزده قسط
 )3عوارض از  100/000/000ریال تا  200/000/000ریال حداکثر ش��انزده
قسط
 )3عوارض از  200/000/000ریال بیشتر حداکثر هفده قسط
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با آقای بهروز

بهمن زیاری  ،احدی از وراث خانم میرعابدینی در خصوص ملک ایشان واقع
در طرح احداث خیابان برج عسگر مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با خانم شهین
باستانی  ،احدی از وراث حسام از ورثه اشرف و جهان سلطان باستانی ( ورثه
میرزا علی اکبر ) در خصوص ملک ایشان واقع در طرح احداث خیابان برج
عسگر مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با خانم مهبانو
باستانی  ،احدی از وراث حسام از ورثه اشرف و جهان سلطان باستانی ( ورثه
میرزا علی اکبر ) در خصوص ملک ایشان واقع در طرح احداث خیابان برج
عسگر مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با آقای مسعود
گودرزی در خصوص ملک ایشان واقع در طرح تعریض کوی شهید جوادی
مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارس��ال توافق نامه بین ش��هرداری با آقای
سیامک باس��تانی در خصوص ملک ایش��ان واقع در طرح احداث میدان
باغملی مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با خانم کوکب
سلطانی همسر حسام از وراث جهان سلطان باستانی ( ورثه میرزا علی اکبر

) در خصوص ملک ایش��ان واقع در طرح احداث میدان باغملی مطرح و به
تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر درخواست خرید 76/84متر مبع گذر متروکه
در مجاورت پالک ثبتی  3/1318تحت مالکیت مرتضی عسگرپور مطرح
و بر اساس بند  19قانون نوسازی به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با ورثه حسن
جمالی و شرکا در خصوص ملک ایش��ان واقع در طرح احداث خیابان برج
عسگر مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با ورثه خانم
رضوان باستانی در خصوص ملک ایشان واقع در طرح احداث میدان باغملی
مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارسال توافق نامه بین شهرداری با خانم فخری
شمسی در خصوص ملک ایش��ان واقع در طرح احداث خیابان اردیبهشت
مطرح و به تصویب رسید.
الیحه شهرداری مبنی بر ارائه یک نس��خه پیش نویس انعقاد قرارداد
اجاره یک باب ساختمان اداری نیروی انتظامی جهت استقرار کالنتری 12
شهرستان شهرضا در راستای تعامل در اجرای امنیت و برطرف شدن نیاز
جنوب شهر در بحث مذکور مطرح و به تصویب رسید.

بازدید جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر از مجتمع رسانه ای اتفاق دانشگاه آزاد اسالمی
جمعی از اعضای شورای اس�لامی ش��هر با حضور در دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد ش��هرضا ،از بخش ه��ای مختلف مجتمع رس��انه ای
دانشجویی «اتفاق» بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانش��گاه :عبداله س��هرابی ،رییس ش��ورای
اسالمی شهر شهرضا و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر با حضور
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ش��هرضا از مجتمع رسانه ای دانشجویی
«اتفاق» بازدید کردند.
بنابر ای��ن گزارش ،رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر ش��هرضا در این
بازدید گفت :مجموعه ی دانش��جویی «اتفاق» در کنار تحصیالت و
مش��قت های تحصیلی با داش��تن دغدغه ه��ای متعالی و ب��زرگ از
دانشجویانی تشکیل ش��ده که با عالقه و همت و پشتکار فراوان اقدام
به راه اندازی این مجموعه ک��رده اند .عبداله س��هرابی افزود :معمو ًال
یکی از آسیب های بزرگی که در کارهای فرهنگی گروهی و اجتماعی
پیش می آید ،بروز اختالف سالیق اس��ت که متاسفانه نهایتا منجر
به اختالفات تش��کیالتی و تحت الش��عاع قرار گرفت��ن فعالیت های
تشکل ها می شود اما خوشبختانه مجموعه دانشجویی «اتفاق» در طول
سالیان اخیر به خوبی وحدت رویه و انسجام خود را حفظ نموده است واز
پیشرفت های مختلفی برخوردار شده اس��ت و این نشان از همدلی در
میان اعضا و هوشمندی و درایت در میان مدیران این مجموعه دارد.

وی با بی��ان اینکه رهبر معظم انق�لاب در دفعات مکرر ب��ر راه اندازی
کرس��ی های آزاد اندیش��ی اصرار و تأکید داش��ته اند ،تصریح کرد :از
مجموعه ی دانشجویی «اتفاق» می خواهیم تا با پاگذاشتن در عرصه
ی برگزاری کرسی های آزاداندیشی ،با ابتکار و خوش سلیقگی خود بر
رونق این موضوع نیز در دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا بیفزاید.
عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهرضا نیز در ادامه این
بازدید اظهار داش��ت :هر فرد دارای انصاف و هر ناظر با دقت به محض
ورود به دانشگاه آزاد اسالمی ش��هرضا با دقت نظر متوجه می شود که
کارهای فرهنگی مجموعه دانش��جویی «اتفاق» روی دانش��جویان
دانشگاه اثر مثبت گذاشته واثبات کرده است که کار فرهنگی دیر یا زود
باالخره اثر خاص خود را خواهد گذاشت.
مهدی صالحپور افزود :نشریه دانشجویی «اتفاق» از دقت نظر و سطح
کیفی باالیی برخوردار اس��ت و این نش��ان می دهد که اعضای هیأت
تحریریه ی آن از دانش و تدبیر باالیی برخوردار هستند.
رییس کمیس��یون فرهنگی ش��ورای اسالمی ش��هر نیز در این بازدید
اظهار داشت :بنده در چندین دانش��گاه نمونه ی کشوری حضور داشته
و با تش��کل های اس�لامی دانش��جویی اقصی نقاط ایران ارتباطات
داشته ام؛ اما حقیقت ًا در دقایق کوتاهی که با مجموعه «اتفاق» آشنا شدم
و در جریان سیاستگذاری ها و عملکرد شاخص و کم نظیر و گاهی بی

نظیر شما واقع شدم ،تحت تأثیر قرار گرفتم.
منصوره السادات صفوی افزود :اقداماتی که در حوزه ی فرهنگ و رسانه
در این مجموعه دانش��جویی انجام شده همگی نش��ان از برخورداری
اعضای آن از یک روح جمعی صمیمی با هدفی مشترک دارد که البته
بسیاری از موارد در نوع خود بی نظیر است.
وی تصریح کرد :خوشبختانه شما با اطالع دقیقی که از شرایط دانشگاه
خودتان کسب کرده اید در حال ایفای نقش مهم خود هستید و این بدون
تردید بر اساس نقشه ی راه قدرتمندی است که در این مجموعه تدوین
و پیگیری شده است.

جلسه مشترک شورای اسالمی شهر با تعدادی از ادارات شهرستان
در ادامه جلسات مشترک شورای اسالمی شهر با ادارات سطح شهر  ،پنجم
آذرماه  ،این شورا میزبان مسئولین و نمایندگان شبکه بهداشت و درمان و
اداره ورزش و جوانان بود.
به گزارش خبرنگار آرمان  ،در این جلس��ه که ش��هردار ش��هرضا و معاون
فرهنگی اجتماعی ایشان نیز حضور داش��تند ،رئیس شورای اسالمی شهر
ضمن تبریک  5آذر ،سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر
تشکیل ارتش  20میلیونی  ،به حاضرین خیر مقدم گفت و اذعان داشت که
شورای اسالمی شهر در راستای عمل به رسالت و تعهد خود در قبال مردم
در حوزه مدیریت شهری گاها جلساتی را به منظور بسط تعامل و همفکری
مسئولین شهر و شورای اسالمی شهر با ادارات مختلف داشته و امروز نیز در
خدمت مسئولین و نمایندگان شبکه بهداش��ت و درمان و ورزش و جوانان
هس��تیم و امیدواریم با توجه به حضور ش��هردار محترم و معاون فرهنگی
اجتماعی ایشان در جلسه  ،نتایج خوبی را در زمینه دستور کارجلسه که طرح
احداث جاده سالمت می باشد به دس��ت بیاوریم و زمینه ارائه یک خدمت
ماندگار در بحث نش��اط اجتماعی و بهداشت و سالمت روانی جامعه داشته
باشیم.

این گزارش حاکی است در این جلسه  ،موسوی ـ نماینده شبکه بهداشت و
درمان ـ گفت  :افزایش بیماری های قلبی عروقی ،جرائم عمد و غیرعمد ،
سرطان های شایع بین شهروندان  ،اختالالت روانی و غیره  ،ضرورت اجرای
طرح جاده سالمت را به صورت گسترده در نقاط مختلف شهر تبیین می نماید
و با ایجاد جاده سالمت می توان تا حدودی با این مشکالت مبارزه کرد .بر
این اساس نقشه جامع سالمت تدوین و برنامه راهبردی در شهرستان و حدود
وظایف ادارات از طریق شبکه بهداشت در حال پیگیری است .
انصاری ـ نماینده اداره ورزش و جوانان ـ در این جلس��ه با اش��اره به عدم
تحرک افراد که عامل بروز مش��کالت متعدد جسمی و روانی می گردد که
بی شک خمودگی حاصله جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد  ،گفت  :برنامه
ریزی دقیق در اجرای طرح جاده سالمت می تواند شروع خوب و مستمری
را برای طرح رقم بزند  .وی در ادامه فرهنگ سازی و حرکت بر اساس اصول
و اس��تانداردهای موجود را عامل موثری در تداوم طرح و موفقیت آن خواند
که باید به آن توجه شود.
در ادامه اعضا حاضر ب��ه بیان دیدگاه ها و نظرات خ��ود پیرامون بهتر انجام
شدن جاده سالمت و استقبال از آن پرداختند که پیشنهاد شد جهت این امر

برنامه ریزی دقی��ق و جامعی صورت پذیرد و پس از جلس��ات هماهنگی با
مبادی ذی ربط پیگیری های الزم صورت پذیرد.
جلسات مشترک ش�ورای اسلامی شهر با مس�ئولین و
نمایندگان ادارات و نهادهای سطح شهر
جلسه مشترک با مسئولین نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان و
بحث و تبادل نظر پیرامون مساعدت اقشار آسیب پذیر و تخفیف هزینه نظارت
و محاسبات و  ...در بافت فرسوده و محله های اطراف شهر
جلسه مشترک با شهردار طی دو جلسه و طرح مسائل و مشکالت مختلف
شهروندان
جلسه مشترک با نمایندگان ورزشکاران و بررسی مسائل مربوط به ورزش
همگانی و طرح درخواست حمایت شورا و شهرداری از تیم های ورزشی
جلسه مش��ترک با نماینده محله ش��هید چاووش��ی و طرح مشکالت و
نیازهای محله
جلسه مشترک با مدیرعامل اتوبوسرانی و پایانه شرق و تجلیل از ایشان به
مناسبت روز حمل و نقل عمومی
جلسه مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

خربنامه داخلی شورای اسالمی شهر و شهرداری شهرضا
ادامه از صفحه اول

یکی از مهمتری��ن نیازمندیه��ای بانوان ش��هرضا که در دس��تور کار
شهرداری و شورای اسالمی شهر قرار گرفته است نتیجه همین پویائی
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می باشد ..فرماندار شهرضا در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره
به اینکه انتخاب آقای هویدا به عنوان شهردار از شاخصترین تصمیمهای
شورای ش��هر به ش��مار میرود ،افزود :ایش��ان به لحاظ برخورداری از

س��وابق ارزنده اجرایی و مدیریتی و همچنین آگاهی به علم مدیریت از
شخصیتهای برجسته استان اصفهان به شمار میروند و باید نسبت به
حمایتهای همه جانبه از وی اهتمام داشته باشیم.

خرب
حضور اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان مهدیه در جلسه شورای اسالمی شهر
آشنائی با شوراهای اس�لامی ش��هر ،وظایف و حدود اختیارات آن
که به عنوان یک مرجع قانونی در عالی ترین مرکز مدیریت ش��هری
مطرح اس��ت  ،عالوه بر فراهم نمودن زمینه های تعامل و مش��ارکت
بیش��تر ش��هروندان در برنامه ها و سیاس��ت های عمرانی  ،خدماتی و
فرهنگی مدیران ش��هری ،می تواند راهکاری مناس��ب ب��رای گذر از
چالش هائی باشد که منشاء آن بیشتر  ،بی اطالعی از وظایف شوراها و
شهرداری ها است.

لذا فراهم نمودن زمینه های این آش��نائی خصوصا در گروه های سنی
جوانان اقدامی موثر در بسط فعالیت ها و خدمات شوراها می باشد.
از همین رو شورای دانش آموزی دبیرستان مهدیه به عنوان گروهی از
آینده سازانی که قرار است با ادامه حضور خود در فعالیت های گروهی
محل تحصیلش��ان خود را ب��رای حض��ور در فعالیت ه��ای اجتماعی
بزرگ تر در س��طح جامعه آماده نمایند به اتفاق مدیران خود در جلسه
شورای ش��هر حضور پیدا کردند و از نزدیک با گوشه ای از فعالیت های
شورای اسالمی شهر آشنا شده و نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون
بحث شورا و اهمیت آن بیان نمودند.
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری و ش��ورای اسالمی شهر شهرضا
در ادام��ه ای��ن دی��دار همچنین گ��زارش مبس��وطی از فعالی��ت ها و
موفقیت های دبیرس��تان دخترانه مهدیه توس��ط مدیر دبیرستان ارائه
شد و سپس اعضای شورای دانش آموزی مواردی از مشکالت مربوط
محل تحصیل خود در بحث امکانات از جمله کمبود کتاب های کمک
آموزشی  ،فضای سبز نامناس��ب و تعمیرات مربوط به سالن و محوطه
دبیرستان را مطرح نمودند.
این گزارش حاکی اس��ت در این دیدار  ،رئیس شورا در رابطه با وظایف
ش��ورای اس�لامی ش��هر تعداد ،قوانین ،روند اجرایی ،مصوبات و امور

مربوطه مطالبی را بیان نمود و اعضای شورا نیز ضمن تشکر از مدیران
دبیرستان مهدیه برای برنامه ریزی حضور دانش آموزان در شورای شهر
به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
دبیرس��تان مهدیه ب��ا قدمتی ب��االی  65س��ال ح��دود چهارصد نفر
دانش آم��وز دارد که با برنام��ه ریزی های مختلف آموزش��ی دبیران و
مدیران مربوط��ه به عنوان یک��ی از مراکز تحصیلی موفق در س��طح
شهرستان مطرح می باشد.

خرب
طرح احداث جاده سالمت

رئیس شورای اس�لامی شهر ش��هرضا گفت :جاده سالمت شهرضا تا
اوایل خردادماه  94در شهرضا آماده میشود و تا آن زمان از پارک ملت یا جاده
منتهی به خیابان گاز برای پیادهروی اس��تفاده میشود .عبداهلل سهرابی در
کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان شهرضا اظهار کرد :با برنامهریزی
صحیح و هدفمند میتوانیم حضور شهروندان را در طرحهای مختلف ورزشی
و در راستای ارتقای سالمتی آنها داشته باشیم .رئیس شورای اسالمی شهر
شهرضا بیان کرد :اجرای جاده سالمت ش��هروندان وظیفه تمام مسئوالن
شهرستان است و این حرکت را با همایش پیادهروی خانوادگی در شهرضا
و در هفدهم مهر ماه سال جاری آغاز کردیم.و استقبال مردم شهرضا از این

همایش نشان داد که شهرضا به این همایشها نیاز دارد و باید در راستای آن
برنامهریزی کرد.سهرابی اظهار کرد :از برنامه های جاده سالمت می توان به
ارائه خدماتی از جمله پایش وزن ،فشار خون ،قند ،برپایی کارگاههای مرتبط
با تکنیک های پیاده روی با همکاری و مش��ارکت شبکه بهداشت و درمان
شهرضا به شهروندان اشاره کرد.وی گفت :از سوی شهرداری شهرضا درصدد
هستیم خیابان طالقانی به سمت میدان ارتش را برای جاده سالمت اختصاص
دهیم که تا اوایل خردادماه  ۹۴در شهرضا آماده میشود و تا آن زمان از پارک
ملت یا جاده منتهی به خیابان گاز برای پیادهروی اس��تفاده میش��ود.منبع:
خبرگزاری شهرضا نیوز

نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان:

خرب

توانمندی های مدیریتی شهردار شهرضا گره گشای پروژه فاضالب شهری است
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرضا  ،نماینده مردم شهرستان های
شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اس�لامی گفت:تجربیات وسوابق
درخشان اجرایی ومدیریتی شهردار شهرضا زمینه اتمام پروژه فاضالب
شهری را در آینده نزدیک مهیا می کند.
عوض حیدرپور در گفتگ��و با خبرن��گار خبرگزاری فارس ب��ا بیان این
مطلب اظهارکرد :یکی از مه��م ترین برنامه ه��ای کاری بنده در طول
ایام هفته،حضور در اصفهان وپیگیری مسایل ونیازمندی های مختلف
شهرستان در سطح ادارات کل است والبته این امر مهم در سایر روزهای
هفته در تهران نیز اجرایی می شود.
وی افزود:به طور مثال در طول هفته های گذشته یک نشست سازنده با
حضور شهرداران حوزه انتخابیه با محوریت سازمان شهرداری ها  ،معاونت
عمرانی وزارت کشور و بانک شهر برگزار ش��د که در نتیجه امکان تهیه
قیر ،ماشین آالت مورد نیاز شهرداری ها  ،اختصاص اعتبارات مناسب به
شهرداری ها براساس قانون برنامه پنجم توسعه و در نهایت بررسی طرح
اجرای پروژه فاضالب شهری ش��هرضا به محوریت شهرداری شهرضا
دراین طرح ایجاد شد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مکاتبات
ومذاکرات مناس��ب با وزیر نیرو پیرامون اجرای پروژه فاضالب شهری
انجام گرفته اس��ت ،عنوان کرد :شهردار ش��هرضا به لحاظ برخورداری
ازتجربیات ارزن��ده از توانمندی های الزم برای اج��رای کامل این طرح

برخوردار است وبدون ش��ک با اتمام مراحل نهایی مطالعاتی اجرای این
طرح  ،امکان اختصاص تس��هیالت برای این پروژه فراهم می شود.وی
اضافه کرد :شهرداری شهرضا به عنوان مجری پروژه فاضالب  ،تمامی
اقدامات زیرس��اختی و مطالعاتی پیرامون این حوزه را انجام داده است و
البته بانک ش��هر آمادگی الزم برای ارائه اعتبارات مناسب به شهرداری
های دهاقان،گلشن ومنظریه را برای اجرای طرح های فاضالب شهری
دارد.
حیدرپور در ادامه س��خنان خود با تاکید براینکه وزارت نفت از سال های
گذشته ملزم به اختصاص اعتبار برای احداث دانشگاه دولتی شهید مدرس
شهرضا شده بود  ،بیان داشت :این موضوع به دلیل طوالنی شدن فرآیند

واگذاری زمین به دانشگاه شهرضا مش��مول مرور زمان شده بود که در
نهایت پس از انجام مذاکرات الزم با وزیر نفت مقرر شد  ،اعتبار ده میلیارد
ریالی برای اجرای این طرح اختصاص یابد.
وی با اش��اره به اینکه اختصاص اعتبارات مناسب برای ادارات آموزرش
وپرورش شهرضا ودهاقان از مهم ترین مسایل در طول چند ماه گذشته
بوده اس��ت،عنوان کرد:در همین زمینه اعتبارات مناس��ب از س��ازمان
نوسازی وتجهیز مدارس دریافت شده است ومطابق سرانه جمعیتی بین
دو شهرستان تقسیم می شود.ایشان همچنین در زمینه حمایت از هئیت
های ورزشی گفت  :اعتباری برای شهرس��تان دریافت شده است که در
آینده نزدیک بین هئیت های فعال تقسیم می شود.
حیدرپور در پاسخ به س��ئوالی مبنی برچگونگی پیگیری نیازمندی های
شهرضا در حوزه راه وشهرسازی بیان داشت :حوزه مسایل راه وشهرسازی
به شکل عمده مبتنی بر سیاس��ت گذاری ها واقدامات ش��هرداری ها ،
بخش��داری ها وادارات راه وشهرس��ازی اس��ت ودر همین راستا نسبت
به دریافت س��همیه قیر برای اجرای تکمیل طرح های روس��تایی در دو
شهرستان شهرضا ودهاقان اقدام نمودیم.
وی با اشاره به اینکه تکمیل طرح های مسکن مهر به عنوان دیگر اولویت
حوزه راه وشهرسازی در سطح شهرستان های شهرضا و دهاقان مطرح
است ،گفت :در همین راستا نس��بت به پیگیری ارائه تسهیالت مناسب
برای اجرای این پروژه ها اقدام شده است.
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خرب
کسب دو عنوان کارمند
بسیجی نمونه برای
کارمندان شهرداری
در مراسم تجلیل از
بسیجیان نمونه حوزه
ادارات شهرستان

خرب
با هزینه ای بالغ بر  760میلیون ریال

ماشین آالت حمل زباله بازسازی و تعمیر گردید
شیرابه حاصل از پسماندهای تر به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل
آالینده محیط های شهری است که در محیط خانه های شهروندان شکل
گرفته و نقش مهمی در آلودگی محیط ش��هری و بروز خس��ارات زیست
محیطی دارد و خیلی ساده و بدون هزینه امکان حذف این تهدید از زندگی
شهروندی میسر خواهد بود که البته تنها راهکار این مهم در خانه تک تک
شهروندان محترم می باشد.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری ش��هرضا در گفتگو ب��ا آرمان ضمن
اعالم این مطلب گفت :این شیرابه ها غیر از مشکالت بهداشت عمومی
که بهمراه دارند و خس��ارات فراوانی که به آس��فالت معابر و غیره تحمیل
می نمایند به دلیل انباش��ت زباله ها در ماش��ین آالت حمل زباله از مبدا
تا محل دفن آنها به مرور زم��ان با نفوذ به بدنه این ماش��ین آالت باعث
خوردگی شده و لذا شیرابه ها در هنگام حمل زباله در معابر شهری جاری
شده و آلودگی ناشی از آنها موجبات ناراحتی شهروندان را فراهم می نماید
و از طرفی هزینه های سنگین ترمیم و بازسازی ماشین آالت مذکور خود
خسارتی است که متوجه شهرداری شده که محل تامین این هزینه همان
عوارضی است که شهروندان محترم پرداخت نموده و می بایست صرف
پروژه های عمرانی ش��ود .لذا ش��هروندان محترم می توانند با دفع کامل
آب مواد زائد مصرفی در هنگام دور ریختن پس��ماندهای تر  ،در پیش��برد
برنامه های عمرانی و خدماتی شهرداری مشارکت مستقیم داشته باشند.
حسنعلی انصاری در این گفتگو افزود  :شهرداری شهرضا در راستای تامین
بهداشت عمومی و سالمت جامعه با دستور شهردار محترم از اواخر سال
گذشته تعمیر و بازسازی تمامی ماش��ین آالت حمل زباله را در دستور کار
قرار داد و با هزین��ه ای بالغ بر  760میلیون ریال به انجام رس��ید ودرحال
حاضر تمامی ماش��ین آالت حمل زباله بطور کامل بازسازی و رفع عیب

خرب

عکس تزئینی است

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی
شهر شهرضا  ،طی مراسمی که به مناسبت هفته بسیج
در فرمانداری شهرس��تان ش��هرضا برگزار گردید ،از
فرماندهان و بس��یجیان نمونه حوزه شهید تندگویان
( بسیج ادارات ) تجلیل به عمل آمد.
در این جلسه که با حضور فرماندار ،شهردار ،ریاست و
اعضای شورای اسالمی شهر بخشدار و فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج شهرضا و روسای ادارات و فرماندهان
پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهید تندگویان  ،برگزار
گردید  ،جناب سرهنگ داستانی ( فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج شهرضا) ضمن خیر مقدم و خوش آمد گوئی به
حاضرین در جلسه  ،با برش��مردن ویژگی های بسیج
مستضعفین به عنوان یادگار  20میلیونی امام راحل  ،این
نهاد انقالبی مردمی را یک تشکل خودجوش معرفی
نمود که به عنوان شجره طیبه انقالب اسالمی مطرح
اس��ت و امروز به یکی از ارکان قدرتمند درحفظ نظام
تبدیل شده است و خدمت در آن یک ارزش محسوب
می شود .در ادامه این جلسه  ،سیدرضا عقدائی (فرماندار
شهرستان ) با اش��اره به پیشینه بس��یج مستضعفین ،
بس��یج امروز را امتداد همان بسیج مردمی دوران دفاع
مقدس دانس��ت که با الگو گرفتن از دالورمردی های
 8سال دفاع از کیان جمهوری اسالمی  ،امروز متشکل
از مخلص ترین و وفادارترین مردم به اسالم و انقالب
در آن خدمت می کنند  .ایش��ان بس��یج را میراث دار
مجموعه ای از ارزش��ها نامید که بانیان آن به روایت
تاریخ  ،مدافعان حریم رسالت و امامت در صدر اسالم
بودند .ای��ن گزارش حاکی اس��ت در این مراس��م که
از تالش های بس��جیان نمون��ه ادارات و فرماندهان
پایگاه های دولتی و کارگ��ری تجلیل به عمل آمد  ،از
خدمات شهردار شهرضا به عنوان فرمانده پایگاه شهید
سید مصطفی
ضیائی و مدیر بسیجی نمونه و نیز آقایان ّ
حسینی و غالمحسین جعفری  ،از کارمندان شهرداری
به عنوان کارمند بسیجی نمونه قدردانی شد.
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شده است .
وی در ادامه عنوان اقدامات مذکور را به شرح زیر عنوان نمود:
خرید یک دس��تگاه پرس حمل زباله با هزینه بالغ بر550/000/000
ريال
رفع آبریزی وتعویض ورق کف و نوار و تعمیرات بدنه دو دس��تگاه رنو
میدالم با هزینه بالغ بر 60/000/000ريال
رفع آبریزی و تعویض ورق ونوار یک دستگاه خاور پرس با هزینه بالغ
بر 20/000/000ريال
تعویض قس��مت عق��ب یک دس��تگاه خ��اور پرس ب��ا هزین��ه بالغ
بر 120/000/000ريال
تعویض نواروجوش��کاری بازو ورق کاری کف پرس با هزینه ای بالغ
بر10/000/000ريال
گفتنی اس��ت با توجه به انجام تمامی مراحل کار توس��ط پرس��نل خدوم
شهرداری  40درصد صرفه جوئی در بحث هزینه های مربوطه انجام شده.

با هدف توسعه تاسیسات ایمنی شهری

پروژه ایستگاه شماره دو آتش نشانی در حال اجرا می باشد
پروژه ایستگاه شماره  2آتش نشانی واقع در خیابان پاسداران ضلع شمالی
واحد موتوری شهرداری در حال اجرا می باشد.
به گزارش حوزه معاونت عمران شهری شهرداری شهرضا این پروژه با اعتباری
بالغ بر  1میلیارد و  200میلیون ریال در زمینی به مساحت  300متر مربع شامل
آشیانه ماشین آالت آتش نشانی به صورت اسکلت فلزی با  40درصد پیشرفت
قرار است تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری برسد.

خرب
آغاز عملیات احداث مجموعه فضای سبز و بلوار منتهی به کمربندی
( مسیر برق فشارقوی)

به گزارش حوزه معاونت عمران شهری عملیات احداث بلوار منتهی
به کمربندی ( مسیر برق فشار قوی راه کابیله) آغاز شد.
این گزارش حاکی است احداث بلوار مذکور با  40متر عرض در موقعیت
مکانی مس��یر برق فش��ار قوی راه کابیله با هدف بهبود عبور و مرور
در دستور کار ش��هرداری قرار گرفته و در حال حاضر پس از تسطیح
و زیرس��ازی در حال اجرای جدولکاری و کانیو به ط��ول  1650متر
می باش��د .مهندس طبیبیان طی این گزارش اعالم نمود وجود دکل
های فش��ارقوی در این منطقه از ش��هر باعث توقف ساخت و ساز در
محدوده مسیر برق فشار قوی شده و هرچند که حریم مربوطه توسط

شهروندان رعایت نگردیده است با این حال مسیر دکل ها سالهاست
که بصورت خاکی باقی مانده و جلوه نامطلوبی را ش��کل داده که در
اثر آن مشکالت بهداشت محیطی فراوانی را برای اهالی محل ایجاد
نموده  .لذا شهرداری با هدف بهبود عبور و مرور و ایجاد فضای سبز و
پارک محله ای در این مکان و ایجاد فضائی متناسب با محیط شهری
اقدام به اجرای این پروژه نموده است .در این پروژه که با اعتباری بالغ
بر  1میلیارد و  800میلیون ریال شامل زیرسازی و آسفالت و اجرای
جدولکاری و کانیو گذاری اجرا خواهد شد ،فضای سبزی با عرض 15
متر و با مساحت تقریبی  3500متر مربع ایجاد می شود.
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خرب
در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مطرح شد
فضل ا ..علی نژاد در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که 18
آذرماه در فرمانداری شهرستان شهرضا برگزار گردید گفت  :اعتیاد در حوزه
سالمت یک بیماری و از گروه بیماری های رفتاری است که در جهت کاهش
این آسیب اجتماعی ،مطالعه و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در سطح کالن
الزم است .وی یکی دیگر از مقوله هائی که در بحث مبارزه با اعتیاد به انواع
مواد مخدر باید مد نظر قرار داد را توجه به حمایت از خانواده افراد بی بضاعتی
دانس��ت که اعتیاد کانون خانواده هایشان را تحت الش��عاع قرار داده است و

افزود بی شک اعتیاد  ،آس��یب های فراوان دیگری را به دنبال خواهد داشت
که متاسفانه اکثرا خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده و نهایتا این آسیب ها به
جامعه رخنه می کنند.این عضو شورای اسالمی شهر در ادامه جلسه تعامل
درون سازمانی و بین سازمانی دستگاه های مربوطه را در این راستا یادآور شد
و بر لزوم ایجاد مراکز مش��اوره  ،کلینیک رفع اختالالت رفتاری در ارتباط با
معتادان و تاسیس و راه اندازی بخش روان پزشکی با همکاری دستگاه های
مرتبط با موضوع تاکید نمود.

خرب
ناوگان اتوبوسرانی شهرضا به بخش خصوصی واگذار شد

مدیر عامل سازمان اتوبوس��رانی و حملو نقل شهرداری شهرضا گفت:
بخش عمدهای از اتوبوسهای واحد شهرضا به بخش خصوصی واگذار شده
و تعدادی از این اتوبوسها نیز بهعنوان رزرو و انجام سرویسهای فوقالعاده
انجام وظیفه میکنند.
اکبر بهارلو در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ش��هرضا ،با اشاره به اینکه در
بخش تاکسیرانی شهر اقدامات موثری در زمینه کنترل و نظارت انجام شده،
اظهار داشت :در سال گذش��ته از  ۳۵واحد تاکسی تلفنی تنها  ۲مرکز پروانه

فعالیت داشتند ،اما در حال حاضر  ۲دفتر تاکسی تلفنی پروانه نداشته و ۳۳
تاکسی تلفنی با پروانه فعالیت میکنند.
وی با بیان اینک��ه در این مدت به  ۵۰۰پرونده تخلف ناوگان تاکس��یرانی
رسیدگی شده است بیان کرد :یکی از تاکس��یهای فاقد پروانه  ،تاکسی
تلفنی بیسیم بوده که  ۲۰سال بدون مجوز فعالیت کرده و بر اساس عقیده
آنها ،چون شرکت تعاونی هستند ،احتیاجی به پروانه اشتغال ندارند.
مدیر حملونقل شهرضا تصریح کرد :با تاکسی بیسیم شهرضا مکاتباتی
صورت گرفت تا برای دریافت پروانه اشتغال اقدام کرده و سازمان ارتباطات
رادیویی یک فرکانس خصوصی به آنها اختصاص دهد.
وی گفت :در تاریخ  ۲۲تیرماه  ۹۳شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در
صورت جلسهای که به کل کشور ابالغ شده ،همه امور حملو نقل درون
شهری و اعطای پروانه اشتغال با شهرداری بوده و نیروی انتظامی براساس
قانون موظف بوده که نسبت به پلمپ دفاتری که پروانه اشتغال از شهرداری
ندارند ،اقدام کند.بهارلو با اش��اره به خصوصی سازی س��ازمان اتوبوسرانی
شهرضا خاطرنشان کرد :از  59دستگاه اتوبوس  ،تعداد  42دستگاه در بخش
خصوصی و  17دستگاه دیگر که در اختیار سازمان هستند به عنوان رزرو و
انجام سرویس های فوق العاده انجام وظیفه می کنند.

خرب
با اعتباری بالغ بر 5میلیارد ریال

آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری سازمان اتوبوسرانی
عملیات اجرائی ساختمان اداری س��ازمان اتوبوسرانی شهرداری با
اعتباری بالغ بر  5میلیارد ریال آغاز گردید.
معاون عمران شهری شهرداری در گفتگو با خبرنگار آرمان،ضمن اعالم
این خبر گفت :پروژه ساختمان اداری سازمان اتوبوسرانی در مجاورت
پایانه شرق از جمله پروژه های عمرانی شهرداری است که پس از تعیین
پیمانکار در حال حاضر با زیربنای  550متر مربع در مرحله اجرا است که
قابلیت توسعه تا  850مترمربع را در طبقه اول دارد و امیدواریم تا پایان
سال  1394تکمیل و به بهره برداری برسد.
وی در ادامه این گفتگو با اشاره به بحث آسفالت در آذرماه و شرایط جوی
نامساعد افزود با توجه به برودت هوا قطعا اجرای آسفالت در شرایط جوی
نامساعد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و بدون شک شهروندان فهیم
شهرضا به این مسئله واقف هس��تند که هوای سرد  ،کیفیت آسفالت را
فوق العاده کاهش داده و بهترین آسفالت در هوای سرد طی کوتاه ترین
زمان ممکن استحکام خود را از دس��ت داده و از بین می رود لذا انتظار
اقدام در این خصوص را از شهرداری ندارند.
مهندس طبیبیان آمار آس��فالت انجام ش��ده در آذرماه سال جاری را به
شرح زیر اعالم نمود:
خیابان پاسداران  ،مجموعه مسکونی پشت بیمارستان امیرالمومنین
(ع)  3570متر مربع
 1710متر مربع
فرعی  6خیابان حافظ غربی
 1465متر مربع
فرعی  20خیابان حافظ غربی
 905متر مربع
فرعی  20خیابان پیروزی
 674متر مربع
		
فرعی  22بلوار جانبازان
 640متر مربع
کوچه یاس  ،خیابان پاسداران
 510متر مربع
کوچه نرگس  ،بلوار شهید قانع

راه خواجه خضر  ،بلوار امام (ره)
فرعی  5خیابان پاسداران
کوچه برهان  ،خیابان حافظ شرقی
فرعی  5بلوار آیت ا ...غفاری
مجموعه شهید طباطبائی
فرعی  34خیابان پاسداران
فرعی  29خیابان حکیم الهی
کوچه زنبق  ،بلوار شهید قانع
سروستان  ،جنب ساختمان آتش نشانی
فرعی  19خیابان آیت ا ...طالقانی
کوچه شهید سروری ،خیابان حافظ غربی
فرعی  9خیابان پاسداران
جمع کل آسفالت

 451متر مربع
 450متر مربع
 406متر مربع
 315متر مربع
 310متر مربع
 270متر مربع
 255متر مربع
 220متر مربع
 210متر مربع
 200متر مربع
 161متر مربع
 45متر مربع
 12766متر مربع

5
خرب
شهروندان معاینه فنی
خودروهایشان را به آخر
سال موکول نکنند
معاینه فنی خودروها قب��ل از اینکه اطمینان از
کارگرد موتور خ��ودرو و بازدهی بهتر آن را تضمین
کند  ،تامین س�لامت محیط زندگی ش��هروندان
را مد نظر دارد  .چراکه یک خ��ودرو دارای نقص
فنی چه از لحاظ ایجاد آلودگی هوا در اثر سیس��تم
سوخت رس��انی معیوب و چه از لحاظ سیستم های
ایمنی کنترل س��رعت و  ...یک تهدید جدی برای
جان و سالمت شهروندان محسوب می شود و لذا
اهمیت دادن به بحث معاینه فنی بر اس��اس اصول
استاندارد جاری  ،توجه به بهداشت محیطی و حفظ
جان شهروندان اس��ت و از دیدگاه مدیریت شهری
اهمیت باالئی دارد.
مدیرعامل مرک��ز معاینه فنی خودرو ش��هرضا در
این خصوص می گوید  :مراکز معاینه فنی ،پزشک
خودروها محس��وب می ش��وند و با توجه به اینکه
حدود  ۹تس��ت اصلی در مراکز معاین��ه فنی روی
خودروها انجام می شود  ،ش��هروندان می توانند به
این مراک��ز مراجعه کنند و از س�لامت خودروهای
خود مطمئن ش��وند ت��ا در واقع س�لامت خانواده
شان در سفر تامین ش��ود و شاهد کاهش تصادفات
جاده ای باشیم .
وی در خصوص میانگین زم��ان انجام معاینه فنی
در مرکز عن��وان ک��رد :معاینه فنی هر خ��ودرو به
طور متوس��ط به زمانی معادل  10دقیق��ه نیاز دارد
اما چنانچه خودروها در س��اعات شلوغ روز مراجعه
کنند معاینه آن ها حداکثر  40الی  45دقیقه به طول
خواهد انجامید.
وی با اش��اره به س��رمایه گذاری مرکز معاینه فنی
در این بخ��ش جهت رفاه حال ش��هروندان گفت :
متاسفانه مراجعات برای انجام معاینه فنی خودروها
بس��یارکم اس��ت و با توجه به اینکه طبق مقررات
سامانه جدید حداکثر تعداد صدور معاینه فنی خودرو
در هر ساعت فقط  ۶برگ می باشد  .لذا شهروندان
محت��رم برای اینک��ه در صدور ب��رگ معاینه فنی
خودروشان با مشکل مواجه نشوند بهتر است هر چه
سریع تر از زمان باقی مانده تا پایان سال استفاده و
در این خصوص اقدام نمایند و این کار را به روزهای
پایانی س��ال موکول نکنند چرا که حجم س��نگین
مراجع��ات در ایام نزدی��ک به عید ن��وروز موجب
ترافیک و اتالف وقت شهروندان می شود.
شهروندان در تمام روزهای هفته از ساعت  ۸صبح
تا  ۵عصر و روزهای تعطیل از ساعت 8صبح تا 12
ظهر می توانند به مرکز معاینه فنی خودرو شهرضا
واقع در مجتمع صنای��ع کارگاهی امیرکبیر مراجعه
نمایند.
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خرب

خرب

در دومین سالگرد دو شهید گمنام آرمیده در دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

تاکید بر اجرای تعهدات
پیمانکار پالک های کد
پستی در جلسه شورای
فرعی نامگذاری شهرداری

کنگره بزرگداشت  27شهید دانشجوی شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی ش��هرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا ،
همزمان با دومین سالگرد به خاک سپاری بدن دو شهید گمنام در دانشگاه
آزاد اسالمی شهرضا  ،کنگره بزرگداشت  27شهید دانشجوی شهرضا در
سالن شهید آوینی دانشکده داروسازی این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم که به همت مراکز دانش��گاهی سطح شهر  ،ناحیه مقاومت
بسیج شهرضا  ،شهرداری و ش��ورای اسالمی ش��هر  ،بنیاد شهید و امور
ایثارگران و آستانه امامزاده ش��اهرضا برگزار گردید  ،رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی شهرضا ضمن خیر مقدم گفت  :این کنگره به عنوان اولین کنگره
بزرگداشت شهدای دانشجو در سطح شهرس��تان شهرضا امسال برگزار
گردیده و امیدواریم در سالهای آینده نیز شاهد این دست یادواره ها برای
شهدای دانشجو در شهرضا باشیم.
وی در ادامه افزود  :واقعیت کشور ما امروز این است که نعمت های بزرگی
مانند حاکمیت ارزش های اسالمی  ،اس��تقالل  ،امنیت و  ...مدیون خون

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری و ش��ورای
اسالمی ش��هر در جلس��ه ای که به دعوت دبیرخانه
ش��ورای فرع��ی نامگ��ذاری ش��هرداری ش��هرضا
و با حض��ور رئیس اداره پس��ت و پیمان��کار کد های
پستی س��طح ش��هر برگزار گردید  ،اعضای شورای
نامگ��ذاری با اب��راز نارضایتی از روند اج��رای پروژه
کدهای پستی امالک سطح ش��هر و تاخیر در انجام
تعهدات قید ش��ده در قرارداد مربوطه توسط پیمانکار
که موجب��ات نارضایتی ش��هروندان را فراهم نموده
اس��ت ،خواس��تار ارائه توضیحات پیمان��کار در این
رابطه شدند که اعضای ش��ورا توضیحات یادشده را
دلیل موجهی بر عدم انجام تعهدات نامبرده ندانسته
و نهایتا با تنظیم صورتجلس��ه تعهد بی��ن پیمانکار،
اداره پس��ت و ش��هرداری  ،ب��ا زمانبن��دی محدود،
پیمانکار مربوطه ملزم به تکمیل پروژه تهیه و نصب
پالک های کد پستی گردید.

شهداست  .مسیر درستی که شهدا و والیت فقیه برای کشور ما ترسیم کرده
اند نعمتی است که باید قدر بدانیم و بر اساس این دینی که به گردن داریم
راه ش��هدا را زنده نگه داریم و با هم عهد ببندیم که عملکرد هر روزمان را
با مسیری که شهدا برایمان ترسیم نمودند مقایس��ه کنیم مبادا که از این
مسیر منحرف شویم.
دکتر شریف زاده در ادامه افزود ما موظفیم در دانشگاه ها موجبات استقالل
علمی کشور را فراهم س��ازیم تا بتوانیم هویت فرهنگی و استقالل همه
جانبه کشور را حفظ نمائیم  .همانطور که در مذاکرات اخیر اتکای مذاکره
کنندگان کشورمان در مذاکرات  ،توان علمی غنی سازی  20درصدی بود.
بنا ب��ر این گ��زارش در ادامه این کنگ��ره که با اجرای س��ید محمد رضا
حسینیان برگزار شد  ،س��ردار احمدیان ـ معاون اسبق اطالعات عملیات
کمیته جستجوی ستاد کل نیروهای مسلح کشورـ به بیان خاطره پرداخت
و ابراهیم سنائی ـ شاعر دفاع مقدس ـ سروده های خود را ارائه نمود.

خرب
راه اندازی مجدد کیوسک اطالع رسانی شهرسازی
کیوسک اطالع رسانی شهرسازی ش��هرداری شهرضا مجددا

قابل توجه
شهروندان محترم
بدین وسیله به مالکین امالک واقع
در مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر
فاز  1و 2ابالغ می گردد با توجه به
مفاد قرارداد فی مابین مقتضی است
حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به
اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا در
ملک خود اقدام نمائید.
در غیر این صورت شهرداری راسا از
طریق مراجع قضائی اقدام خواهد نمود.
واحد امالک شهرداری شهرضا

خرب

به مناسبت  26آذر ماه

در جلسه شورای شهر از خدمات سازمان اتوبوسرانی تجلیل به عمل آمد
 26آذرماه هرس��ال ی��ادآور خاطره ش��یرین لبیک جم��ع کثیری از
رانندگان انقالبی و والئی کشور اس�لامی و عزیزمان ـ ایران ـ در سال
 1362به فرمان حضرت ام��ام خمینی (ره) در خصوص اع��زام به بنادر
جنوبی برای تخلیه کاالهای وارداتی از مبادی دریایی کشور است که از
سوي شوراي فرهنگ عمومي كش��ور به عنوان روز حمل ونقل شناخته
شده است  .و این نامگذاری  ،فرصت مناسبی اس��ت تا از خدمات دست
اندرکاران حمل ونقل عمومی در مقاطع مختلف قدردانی به عمل آید.به

همین مناسبت  26آذر ماه امسال  ،شورای اسالمی شهر شهرضا میزبان
اکبر بهارلو ـ مدیرعامل سازمان اتوبوس��رانی شهرداری شهرضا ـ بود تا
به مناسبت این روز به یاد ماندنی با حضور اعضای شورای اسالمی شهر
و جمعی از مس��ئولین از خدمات ایشان و مجموعه س��ازمان اتوبوسرانی
قدردانی گردد .مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهرضا نیز در
این جلس��ه ضمن تشکر از شورای اسالمی شهر و ش��هردار  ،گزارشی از
عملکرد سازمان ارائه نمود.

راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار آرمان  ،راه اندازی این کیوسک که گامی موثر در
جهت رسیدن به شهرداری الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی
به شهرداری می باشد  ،امکان مش��اهده پرونده و مراحل رسیدگی
به درخواس��ت ارباب رجوع را بدون مراجعه حض��وری به کارمندان
شهرداری فراهم می نماید و ش��هروندان محترم می توانند با وارد
نمودن کد ملی مالک و ش��ماره پرونده از روند رسیدگی به پرونده
خود مطلع شده و فرم محاسبات  ،لیست مهندسین ناظر مورد تایید
شهرداری و  ...را در این سیستم جستجو کرده و پیگیری نمایند.
این گزارش حاکی اس��ت در حال حاضر یک دس��تگاه از کیوسک
های مورد نظر در شهرداری مرکزی راه اندازی شده و قرار است به
زودی تعداد این کیوسک ها بر اساس نیازی که احساس خواهد شد
 ،افزایش یابد .گفتنی است این سیستم امکان اتصال به اتوماسیون
اداری جهت اطالع از اقدامات روند رسیدگی به درخواست ها توسط
شخص درخواست کننده و نیز اتصال به  GISو نیز گالری تصاویر از
فعالیت های شهرداری که توسط واحدهای اطالع رسان شهرداری
بارگذاری خواهد شد را دارد.
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خرب
گردهمایی مسئولین شوراهای هیئات مذهبی و کانون مداحان استان اصفهان در شهرضا برگزار شد

به گزارش خبرنگار آرمان  ،گردهمائی مس��ئولین شوراهای هیئات
مذهبی و کانون مداحان اس��تان اصفه��ان با حضور حجه االس�لام
والمس��لمین فقیهی ـ مدیرکل تبلیغات اس�لامی اس��تان ـ در شهرضا
برگزار شد.
در این گردهمائی که  15آذرماه با همکاری شهرداری و شورای اسالمی
شهر  ،فرمانداری  ،سازمان تبلیغات و ش��ورای هیئات مذهبی و کانون
مداحان شهرستان در سالن فرمانداری شهرستان برگزار گردید ،فرماندار
شهرس��تان به حاضران در جلس��ه خوش آمد گفت و با اشاره به قدمت
هیئت های مذهبی در شهرس��تان ش��هرضا  ،حفظ اصالت هائی که در
حقیقت شناسنامه های هیئات مذهبی هستند را یک ضرورت دانسته و
تاکید نمود که بنا بر آنچه علما و خصوص��ا مقام معظم رهبری(مدظله)

بر آن تکیه دارند آسیب شناس��ی و مقابله با انحرافات عزاداری امروزه
یکی از مهم ترین رس��الت های فعاالن در عرص��ه مداحی و خصوصا
پیشکسوتانی است که در کسوت خادمی آس��تان ائمه اطهار ( علیهم
السالم ) فعالیت می نمایند.
سیدرضا عقدائی در ادامه با اش��اره به برخی انحرافات درعزاداری ها و
برنامه های مذهبی گفت  :بحمدا ...این نوع رفتارها در ش��هرضا بسیار
ناچیز است و این موضوع نشان دهنده این است که نقش رهبری علمای
دینی در شهری که عالم پرور است بسیار پر رنگ بوده و مردم با تاسی به
درایت علما و فرهنگ اصیل حاکم بر جامعه مذهبی راه خود راش��ناخته
است.
در این مراسم شهردار شهرضا با اش��اره به تعداد هیئات مذهبی  ،مراکز

علمی و حوزه های دینی و کانون های مذهبی و مس��اجد در ش��هرضا،
اصالت مذهبی ش��هر را برخاس��ته از رونق این مراکز خوان��د و علمای
برجسته و جامعه  8هزار نفری ایثارگران ش��هر را حاصل همین هیئات
مذهبی و مراکز دینی دانست.
این گزارش حاکی است در این مراسم مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
نیز سخنانی در حفظ انسجام هیئات مذهبی بیان نمودد
میثاق با ش��هدا  ،تجلی��ل از مس��ئولین ش��وراهای هیئ��ات مذهبی و
کانون های مداحان سراس��ر اس��تان  ،پخش کلیپ هائ��ی در رابطه با
معرفی هیئت های مذهبی ش��هرضا  ،ارائه گزارش فعالیت های یکی از
شهرس��تان ها و برگزاری آئین نماز جماعت ظهر و عصر در حرم مطهر
امامزاده شاهرضا (ع) از دیگر برنامه های این گردهمائی بود.

خرب
اواخر آذر ماه

آغاز عملیات اجرائی مجموعه فرهنگی اختصاصی بانوان
بر اساس اعالم حوزه معاونت عمران شهری  ،پروژه مجموعه
فرهنگ��ی بان��وان اجرائی می ش��ود.این گزارش حاکی اس��ت
مجموع��ه فرهنگی بان��وان بر اس��اس رویکرد ش��هرداری در
شورای دور چهارم با هدف توسعه فضاهای فرهنگی در سطح
شهر و ایجاد محیطی اختصاصی جهت بانوان شهر در موقعیت
مکانی خیابان مدینه احداث خواهد ش��د.معاون عمران شهری

شهرداری طی این گزارش با اعالم این مطلب که تاکنون هیچ
مرکز اختصاصی برای فعالیت های فرهنگی اجتماعی بانوان به
طور واقع احداث نگردیده است گفت :عملیات اجرائی این پروژه
با توجه به انتخب پیمانکار از اواخر آذر ماه درزمینی به مساحت
 17هزار متر مربع با اعتبار  3میلیارد ریال بر اساس بودجه سال
 1393در محل فعلی باغ بانوان آغاز می شود.

خرب
به دنبال اجرای موفق و استقبال شهروندان

برگزاری سلسله جلسات طرح در مسیر خوشبختی تا پایان سال  93ادامه دارد
به گزارش حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی ش��هرداری شهرضا ،
استقبال مادران ش��هرضائی از اجرای طرح " در مسیر خوشبختی "
که هر هفته با توجه به نیاز روز خانواده ها با موضوع های مختلفی از
جمله مهارت های ارتباطی ،بهداشت روان  ،تربیت فرزندان  ،اخالق
در خانواده و  ...برگزار می گردد ،فرهنگس��رای شهرداری را در ادامه
سلسله مباحث قابل ارائه در طرح مذکور مصمم تر نموده است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری در گفتگو با آرمان ضمن اعالم
این خبر گف��ت :حضور  2400نفر از بانوان طی  8جلس��ه از سلس��له
جلسات در مسیر خوشبختی ،حاکی از اجرای موفق این طرح بوده و

بالطبع این استقبال گسترده ،مشوق شهرداری در تداوم طرح مذکور
شد .لذا با برنامه ریزی های انجام شده در فرهنگسرای شهید همت
شهرداری ،اجرای این طرح که تا پایان فصل پائیز برنامه ریزی شده
بود تا پایان سال تمدید شد و شهروندان فهیم می توانند از این جلسات
بهره مند شوند.
کامران انصاری در ادامه این گفتگو اعالم کرد  :همچنین اس��تقبال
شهروندان محترم از کالس های ترم پائیزه فرهنگسرای شهرداری
آمار  3000نفری هنرجویان را با توجه به تنوع کالس های برگزارشده
با بیش از  85رش��ته علمی  ،فرهنگی و هنری نشان می دهد که این

کالس ها تا پایان زمستان نیز ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه به برگزاری مسابقه کتابخوانی تحت عنوان " از حسین
(ع) تا مهدی (عج) " به مناسبت ایام محرم و صفر که اسامی برندگان
به قید قرعه اعالم شده است و همچنین توزیع کتاب مسابقه بزرگ
کتابخوانی با عنوان " من زنده ام " همزمان با سراس��ر کشور در بین
هنرجویان فرهنگس��را اش��اره کرد و ابراز امیدواری نمود که با توجه
یه رویکرد فرهنگی ش��هرداری در چهارمین دور ش��ورای اسالمی
ش��هر ،در آینده ش��اهد گام های موثری در حوزه فرهنگی اجتماعی
شهرداری باشیم.
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معرفیآثارتاریخی
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عملیات محرم به درجه رفیع شهادت نائل آمد و روح بلندش در ملکوت اعلی
جای گرفت .روحش شاد و یادش گرامی باد.

ذبیح ا ...ابراهیمی
نام پدر  :مهدی

تاریخ تولد 1343/4/5 :

تاریخ شهادت1361/9/30 :

این مسجد با معماری ایرانی مربوط به دوره ی
صفویه با مس��احتی در حدود هزار متر مربع از دو
شبستان اصلی واقع در قسمت غربی مسجد و با
سقف ضربی ساخته ش��ده است  .شبستان اصلی
این بنای تاریخی مذهبی برروی ۹ستون سنگی
که هر ستون از سه قطعه تشکیل ش��ده  ،استوار
است  .دراین بنای تاریخی همچنین مناره ای به
ارتفاع  ۱۲متربه چشم می خورد که سی سال قبل
بازسازی شده اس��ت  .محراب مسجد به صورت
مقرنس کاری تزئین شده .
در قسمت ش��رقی مسجد ،حیاتی اس��ت با ایوان
آجری که قسمت شمالی آن را تشکیل داده و دارای
شبستانی کوچک و محرابی تزئین شده می باشد .
کف حیاط مسجد دارای سنگ فرش قدیمی بوده
و شبستان نیز دارای سنگ فرش کاشی می باشد.
از دیگر آثار بجا مانده در این بنای تاریخی  ۸ناودان
سنگی و سنگ آبی است که مربوط به سال ۱۱۳۰
هجری قمری و باقی مانده از دوره قاجار می باشد .
در قسمت انتهای شبستان زمینی بوده که در قدیم
برف انداز شبستان می گفتند و در سال  ۱۳۷۰به
همت افراد خیر قسمت برف انداز جزئی از شبستان
شده که در حال حاضر به عنوان آبدارخانه استفاده
می شود .

دورنگار 53246019:ـ 031
سامانه پیامک30007321000137:
طراحیوصفحهآرایی:سیدمصطفیدیباجی

محل شهادت  :عین خوش ( عملیات محرم)
پاسدار شهید ذبیح ا ...ابراهیمی فرزند حاج
مهدی در سال  1343چشم به جهان گشود.
او در خانواده ای متدین و مکتبی و پیرو والیت تربیت یافت و تحصیالت
خود را تا دیپلم ریاضی فیزیک ادامه داد.
او جوانی متدین و انقالبی بود و در تمام تظاهرات و راهپیمائی ها شرکت می
کرد و یکی از برنامه ریزان تظاهرات بود.در پخش اعالمیه های امام و آگاهی
دادن به روستائیان از هیچ تالشی دریغ ننمود و با پیروزی انقالب عضو بسیج
پایگاه هونجان شد .با شروع جنگ طبق دستور امام خمینی (ره) وارد عرصه
نبرد با دش��من ش��د و باالخره در تاریخ  61/9/30در منطقه عین خوش در

فرازی از وصیت نامه شهید:

 .....وحدت خویش را بیش از پیش حفظ کنید که راهی دور و دراز در پیش
است و وقت به زانو درآوردن صهیونیسم و امپریالیزم جهانی است.با خواندن
قرآن و نهج البلغه و شرکت در مجالس دعا بیشتر به خدا نزدیک شوید و دعا
برای فرج امام زمان (عج) را در راس همه دعاها قرار دهید .تزکیه و تهذیب
نفس را فراموش نکنید که محور تمام موفقیت ها و سعادت هاست.
مبادا امام بزرگوارمان احساس تنهائی کند که اگر چنین شود خون شهدا
را به هدر داده اید ..... .ش��هادت برای س��الکان ادای مسئولیت است اما
ایفای رس��الت بعد از شهادت  ،خود مس��ئولیتی بس سترگ است و شما
باید که در راهی پرفراز و نشیب با کوله باری سنگین و حوادثی سهمگین
مقاومت کنید.

برگ زرین
آیت اهلل حجازی
نابس��امانیهای واپس��ین روزهای حکومت قاج��ار در کام زمانه ش��راره
میریخت .سال  1303بود و در کانون کهن علم و فلسفه شهر باستانی شهرضا
و در خانه عالم بزرگ شهر "حاج سید فضلاهلل حجازی" لبخندها میشکفت
و تولد "سید مهدی حجازی" را با شادی آمیخت.
او دوران کودکی را در خانوادهای که در علم و تقوا سابقه دیرین داشت سپری
کرد و از تربیتهای علمی و اخالقی پدر و نیاکانش پرتو گرفت .در آغاز جوانی
برای تحصیل علوم دینی رهسپار اصفهان گردید.
س��الها در اصفهان با تالش پیگیر ،سادهزیستی ،خودس��ازی و باور پوالدین،
رشتههای مختلف فرهنگ اسالمی را فرا گرفت.
وی در سال  1370هـ ق .برای تعالی بیشتر علمی و تخصص فراتر فرهنگی
و نیل به درجه عالی اجتهاد رهس��پار نجف اشرف ش��د و از محضر مراجعی
همچون امام خمین��ی (ره)  ،آی��تا ...حکیم ،آی��تا ...خویی ،آیتا ...س��ید
عبدالهادی شیرازی و آیتا ...حاج س��ید عبداألعلی سبزواری و دیگران بهره
کافی برد.آیتا ...حجازی پس از  25سال تحقیق ،مباحثه و تدریس موفق به
اخذ اجازه اجتهاد از مراجع بزرگی میشوند.
ایش��ان در قلمرو پاس��داری از می��راث علمی تش��یع چندین کت��اب تألیف
کردهان��د :آنیهالذه��ب و الفض��ه  ،روش خلیلالرحم��ان  ،س��فرنامه هن��د،
سامانه پیامکی شهرداری شهرضا با شماره

30007321000137

آماده دریافت نظرات  ،پیشنهادات و انتقادات سازنده شما
شهروندان فهیم شهرضا می باشد.

پیام های تبریک
سرکار خانم صفوی
عضو محترم شورای اسالمی شهر شهرضا

انتخاب جنابعالی به ریاست شورای اسالمی شهرستان شهرضا  ،را که نشان از توانمندی و حسن
مدیریت تان در مسئولیت های مختلف دارد  ،به شما و شهروندان محترم  ،خصوصا جامعه بانوان شهر
تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی تان را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمائیم.

جناب آقای یونسی
بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان شهرضا

انتخاب بخشداری مرکزی شهرستان شهرضا به عنوان دومین بخشداری برتر استان  ،نشان از
لیاقت و حسن مدیریت حضرتعالی دارد  .این انتخاب شایسته را به جناب عالی و همکاران خدوم تان
تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نمائیم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا

کشکولالحجازی،وس��واس ودرم��ان آن ،
دررالخبار من بحاراالنوار
حاج س��ید مهدی حجازی با ره توش��های از
سالها تالش علمی و تخصص فقهی عازم
سفرهای تبلیغی میشدهاند و به کشورهایی
نظیر هندوستان ،پاکستان ،عربستان ،لبنان ،سوریه ،امارات و کویت مسافرت
کردهاند.
ایش��ان در یکی از همین س��فرهای تبلیغی در زمان ش��اه و پس از سخنرانی
انقالبی خود در ش��ب عید  1357در مس��جد سادات ش��هرضا مورد تعقیب و
تهاجم س��اواک قرار گرفتند و با همه همراهانش��ان در خرمآباد و کوهدشت
زندانی شدند.
پس از درگذشت پدرشان و بنا به درخواس��ت و اصرار مردم شهرضا در سال
 1347از نجف به آغوش گش��وده و مشتاق شهر ش��هرضا بازگشت و حضور
ایشان در شهر انگیزه خدمات بسیاری شد؛ از جمله خدمات ایشان -1 :ساختن
مسجد و حسینیه سادات  -2تأسیس مسجدالزهرا  -3ساختمان مسجدالرسول
 -4مس��جد حمیدی  -5غسالخانه ش��هرضا  -6درمانگاه س��ادات شهرضا
 -7ایجاد و گسترش کتابخانه حسینیه سادات است.
شما می توانید از طریق ارسال پیامک به این سامانه ما را
از نقطه نظرات خود بهرمند نموده و جواب پیامک خود را
در شماره های بعدی ماهنامه دریافت نمائید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا

همزمان با شب شب میالد حضرت ختمی مرتبت ـ محمد مصطفی(ص) و ششمین
طالع مسعود آسمان امامت و والیت ـ حضرت امام صادق (ع)
شهرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا با همکاری انجمن ادبی جوانان شهرضا
برگزار می کند

شب شعر تبسم خورشید

با حضور شعرای مطرح کشور ،احمد بابائی و قاسم صرافان
و شعرای گرانقدر شهرضا
همراه با رونمائی از کتاب “تبسم خورشید”
(بخشی ازسروده های منتشر نشده شاعر فقید شهرمان  ،استاد ریحان)
وعده ما  :پنجشنبه  18دیماه ( مصادف با شب  17ربیع االول) ،ساعت  18تا 21
تاالر اجتماعات شهرداری شهرضا
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا

